
 إنجازات قطاع خدمة المجتمع كلية التربية جامعة بنها

 

 5  تقديم

 

 تقديم 
 عامالإلي كل محب لوطنه، متفانيًا في خدمته ، صابرًا عمي كبوته ، راضيًا بثورته ،         

وداعيًا  شهدائها، مؤمنا بما حققه شبابها ومترحمًا عمي   مكتسباتهاعمي الحفاظ عمي 
نها جامعة ب –كمية التربية تقدم خدمه مجتمعه وتنمية بيئته ب مهتمكل إلي  ،لممصابين بالشفاء

  -، حيث تضمن محاور ثالثة هي :دلياًل ألنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
: ما يتعمق بمحو األمية وتعميم الكبار تنفيذًا التفاقية التعاون مع الهيئة العامة المحور األول

  0وتعميم الكبار بمحافظة القميوبية بهدف الحد من مشكمة األمية بالمحافظة   ةلمحو األمي
: الندوات وورش العمل التي تم تنفيذها بمدارس التعميم العام واألزهري والتي  الثاني المحور

بهدف التواصل مع  والنفسية والتربوية لمطالب والمعممين االجتماعيةترتبط بالمشكالت 
 المؤسسات التعميمية .

 -: المحور الثالث
مع  التعاون التفاقيةتنفيذًا الدورات التدريبية لمعممي التعميم الثانوي العام والفني  -1 

األكاديمية المهنية لممعممين ووحدة التخطيط والمتابعة بوزارة التربية والتعميم حيث تم تنفيذ 
   -برنامجين هما : 

-23/10/2011من )االتجاهات المعاصرة في إدارة المدرسة الثانوية خالل الفترة  - أ
  0( معممًا ومعممة لمترقي لوظيفة خبير/ كبير2869وقد تم تدريب ) 9/7/2012

( حيث 23/5/2012-23/10/2011االتجاهات الحديثة في التعمم النشط خالل الفترة  - ب
   0أ  0( معممًا ومعممة لمترقي لوظيفة معمم أول / معمم أول 2084تم تدريب )

 –أتعمم  –:" ألعب ت رياض األطفال عمي المنهج الجديد حقي الدورات التدريبية لمعمما -2
 ، ( 9/2011/ 27 -16/7خالل الفترة من ) ه( معممة وموجه831أبتكر " حيث تم تدريب )

  0( 7/3/2012 -2/2خالل الفترة من ) ه( معممة وموجه302كما تم تدريب )
المجال.... ويمثل هذا جهدا  لما تم من انجازات في هذا توثيقاً والدليل الحالي يمثل بيانا 

مشكورا لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكمية يجب الثناء عميه وعمي األخص قطاع خدمة 
المجتمع وتنمية البيئة برئاسة السيد أ.د/ محمد أحمد إبراهيم غنيم وكيل الكمية لشئون 

ها جهدا ونأمل أن يضيف هذا الدليل إلي جهود جامعة بن ،خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 إضافيا في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة  .

 وعمي اهلل قصد السبيل
 عميد الكمية

 أ.د/ أبو السعود محمد أحمد
 



 إنجازات قطاع خدمة المجتمع كلية التربية جامعة بنها
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